
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/953/2018/10859/ZK

J
Bratislava 21 .06.20l8

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra ustanovenia
§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojenf s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadvčnosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na ustanovenia §
2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podra ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadváznosti na § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znenf neskorších predpisov (d'alej správny poriadok),

o z n a m u j e
začatie stavebného konania

dotknutým orgánom a účastníkom konania

názov stavby: ,,Rodinný dom':
Objektová skladba: SO - 00

SO-Ol

SO - 03
SO - 04

SO - 05
SO - 06
SO - 07

prÍprava Územia
rodinný dom
bazén

prípojka vody
prípojka kanalizácie, retenčná nádrž
prípojka NN
elektrické domové prípojky

miesto stavby: stavba bude umiestnená v lokalite vymedzenej ulicami Líščie údolie - Staré grunty, na pozemkoch
reg. "C" parc. č. 2968/47, 2968/71, 535/24, 672/21, 672/28, 672/19, všetko k. ú. Karlova Ves

navrhovatel': Peter Vavro a MUDr. Viera Vavrová, obaja trvale bytom Malá 13, 81102 Bratislava,
v zastúpení: JaPaB partner - združenie podnikaterov-Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, IČO:
31075 592, so sídlom združenia: Orenburská l 7A, 821 06 Bratislava 214

projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia : vypmcovala spoločnost' ADM design, s.r.o.,
Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA
*0405AA*, v termíne 10/2015, revidovaná 12/2016

druh stavby: pozemná stavba - novostavba rodinného domu

trvanie stavby: stavba trvalá



povolenie vydané na predmetnú stavbu: územné rozhodnutie o umiestnení stavby KV/SU/119/2017/18754/ZK
zo dňa 03.ll.20l7, právoplatné dňa 15.12.20l7

stručný popis stavby: Pozemok je situovaný medzi ulicami Staré grunty a Líščie údolie. Územie bývalých záhrad je
svahovité so sklonom afz 15% juhozápadným smerom. Dopravný prístup je zabezpečený z ulice Líščie údolie, tento
bude tento riešený ako súkromná účelová komunikácia. Dom má jedno podzemné podlažie (1. PP) slúžiace ako
garáž, dve plnohodnotné nadzemné podlažia (1. A 2. NP) a jedno ustupujúce (UP). Na každom nadzemnom podlaží
je umiestnený jeden byt. Architektonické riešenie: Podzemné podlažie, tvoriace podnož domu, slúži ako spoločná
garáž a priestor pre tepelné hospodárstvo. Na ňom sú situované dve plnohodnotné a jedno ustúpené podlažie s bytmi.
Spojené sú komunikačným jadrom na severovýchodnej strane domu. Na teréne, orientovaná na juhozápad, je terasa s
bazénom ako spoločné vybavenie domu. Konštrukěné riešenie: Objekt je štvorpodlažný ukončený plochou
strechou situovaný vo značne svahovitom teréne. Pódorysne je tvorený hlavnou obaÍžnikovou čast'ou a- dvoma
menšími obdížnikovými čast'ami, vyplnenými vertikálnymi komunikáciami a obslužnými priestormi. Hlavný priestor
má v 1. PP rozmery 12,460xl4,800m (v piatich priečnych moduloch po cca 2700 mm), ktoré sa v 1. NP menia
rozšírením do bokov na rozmer 12,460xl6,250m a zváčšený bude o balkón rozmerov 2,400xl4,800 na čelnej fasáde.
V 2.NP sa pódorysný rozmer nezmení, ale bude zváčšený o balkón rozmeru 1,000xl4,8000m na čelnej fasáde
a 1,550xl 1,800m na zadnej fasáde. V 3.NP je pódorys zváčšený o balkón rozmeru 1,000xl4,8000m na čelnej fasáde
a 1,550xl 1,800m na zadnej fasáde a redukovaný terasami rózneho tvaru. Konštrukčná výška podlažia je v 1. PP
4,025m, v 1. NP 3,00m, v 2. NP 3,250m a v UP 2,85m. Objekt bude založený na betónových pásových základoch do
nezamrzajúcej híbky, úrovne únosnej základovej pódy.- Vodorovné konštrukcie budú tvorené monolitickými
železobetónovými doskovými konštrukciami hrúbky 250 mm s výškovými zlomami v mieste terás a s vencami po
obvode. Zvislé nosné konštrukcie budú v suteréne- tvorené monolitickými železobetónovými stÍpmi rozmerov cca
600/200mm, monolitickými železobetónovými obvodovými stenami hrúbky 200mm a vnútornými keramickými
stenami hrúbky 300mm. Zvislé nosné konštrukcie v nadzemných podlažiach budú tvorené keramickými obvodovými
stenami hrúbky minimálne 380mm a vnútornými keramickými stenami hrúbky 200mm. Oplotenie pozemku je
navrhnuté z poplastovaného pletiva výšky 2 m,- čast' oplotenia v dÍžke 6,5 m je -navrhnuté ako betónové. Bazén jepoplastt

?bdlžnikinavrhnutý obdlžnikového tvaru dl. 7,Om, šírky 2,8m, konštrukčne je navrhnutý ako žb vaňa. Prípojka vody:
Zásobovanie navrhovaného objektu vodou sa navrhuje riešit' novou vodovodnou prípojkou vody DN 40 napojenou
na existujúci verejný vodovod DN 100 v ulici Ijščie údolie. Za vodomernou šachtou bude rozvod pokračovat' až do
budovy. V budove budú osadené podružné vodomery pre jednotlivé byty. Z hradiska požiarnej ochrany je navrhnutá
na pozemku investora požiarna nádrž s objemom 14 m3.Vodovod bude vedený k navrhovanej požiarno-retenčnej
nádrži a k technológii navrhovaného bazénu. Kanalizácia: Odvádzanie odpadových vód z objektu je riešené novou
kanalizačnou prípojkou DN 200, ktorá bude napojená do verejnej kanalizácie DN 300 v ulici Líščie údolie. Na trase
sú navrhnuté revízne šachty. Pre odvod dažd'ovej vody je navrhnutá nová dažd'ová prípojka kanalizácie DN 150,
napojená do navrhovanej dažd'ovo-požiarnej nádrže, ktorá bude umiestnená na pozemku investora. Vykurovanie,
chladenie, príprava teplej vody: Riešený objekt bude zásobovaný tepelnou energiou s tepelného čerpadla
Viessmann Vitocal 300-G BW+BWS 121, menovitý výkon 21,2kW. Tepelné čerpadlo je napojené na zemné vrty.
Navrhnuté sú styri hlbinné vrty. Ako záloha bude osadený elektrický kotol Therm 23 s tepelným výkonom 23kW.
Tepelné čerpadlo bude dopojené do akumulačnej nádoby Viessmann Vitocell 100-E o objeme 750 litrov. Z
akumulačnej nádoby bude vykurovacie médium distribuované do jednotlivých vetiev. Teplá voda bude ohrievaná v
zásobníkovom ohrievači Viessmann Vitocell 100-V typ CVB o objeme 5001. Voda v bazéne bude ohrievaná
pomocou výmenníka tepla (dodávka bazén). Elektro: Objekt je na zdroj el. energie napojený z verejnej distribučnej
siete káblovým vedením z TS 1219-000, ktoré je riešené samostatnou projektovou dokumentáciou (je predmetom
samostatného povolenia). Káblové vedenie je ukončené v rozpojovacej skrini 1 -SR. Pre zásobovanie rodinného domu
bude vybudovaná nová NN prípojka z l -SR do rozvádzača merania spotreby REP.4 (SO-06), v ktorom sa nachádzajú
4 merania elektrickej energie pre 4 elektromery (3 bytové jednotky + spoločná spotreba).
Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém je riešené na ul. Ijščie údolie cez
spevnenú plochu na pozemkoch 535/24, 672/21,28, dÍžky 90,0 m, šírky 3,0 m s premenlivým sklonom. Pre
zabezpečenie parkovania je navrhnutých 7 parkovacích miest v 1. podzemnom podlaží rodinného domu.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podra ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo týmto oznamuje známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom.

Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a odústneho pojednávania
amiestneho zist'ovania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska ažiadost' poskytuje
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dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami Fg 61 ods. 3
stavebného zákona určuje, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude
stavebný úrad prihliadat'. V rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 6.1 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z
účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom toho účastníka
konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Do projektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu rm5žu účastníci,
úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62
stredu od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h).
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. IaPaB partner - združenie podnikaterov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská 1 7A, 821 06
Bratislava

2. Peter Vavro, Malá 13, 81101 Bratislava, LV č. 3276
3. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 81102 Bratislava, LV č. 3276
4. JťJDr. Fedor Jánošík, CSc., Kríková 6, 821 07 Bratislava, LV č. 4370
5. Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
6. Ing. Ingrid Novosedlíková, Hlboká 1080/7 1, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
7. Ingrid Durdíková, Gajova 5, 811 09 Bratislava, LV č. 4099, 3051
8. JUDr. Anna Durdíková, Senecká 15, 93103 Šamorm, LV č. 4134, 4157, 3051
9. JUDr. Miloslav Kanovský, Ijščie údolie 77, 841 0l Bratislava, LV č. 285, 5346
10. Antónia Behilová, Líščie údolie l 56/84, 84}04 Bratislava, LV č. 3357
11. Vlastníci pozemku LV č. 290, 2974
12. ADM design, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava (projektant)

Doručí sa dotknutým orgánom:
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pódohospodárstva, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava

15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
17. Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28

Bratislava l

18. Západoslovenská distribučná, a.s., (Čulenova 6, 816 47 Bratislava), doručovacia adresa: P. 0. BOX 292,
810 00 Bratislava l

19. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
20. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
21. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
22. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
23. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
24. Obvodný Banský úrad, Mierová 201 7/19, 821 05 Bratislava
25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
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27. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
28. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
30. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
31. SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava
32. ELTODO, SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá úěinky doručenia):
33. IaPaB partner - združenie podnikaterov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská 1 7A, 821 06

Bratislava

34. Peter Vavro, Malá 13, 811 0l Bratislava
35. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava

Na vedomie:
1. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

2. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. územného rozvoja
3. Spis
4. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie o začatí stavebného konania sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 a súčasne sa
zverejní na úradnej tabuli na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: Á . €- 2o /(P
Pečiatka a podpis:

:vl@StSká usr ?ímm I ? %%l
o?níe územn*ho ěcnswim

a stavebného po«tsói
Nám. sv. Franuka @
842 62 Brafislaw 4

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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